
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
 

EDITAL CAI Nº 014/2017 RETIFICADO 
 

XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM 
(Associação de Universidades Grupo Montevidéu) 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 
 
 
A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás (UFG) faz saber que estão 
abertas as inscrições para seleção de estudantes de graduação da UFG, para participação, com apresentação de 
trabalho, nas XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM: “Investigación sin fronteras para la integración 
científica y cultural”, a serem realizadas na Universidad Nacional de Itapúa (UNI), na cidade de Encarnación, 
Paraguay, de 18 a 20 de outubro de 2017, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital e com as bases, 
condições, cronograma e demais informações disponíveis em: http://jji-augm.uni.edu.py/ .  
 
 
1. Da data limite para inscrições: até 16 de junho de 2017. 
 
2. Do número e distribuição das vagas: 14 vagas, assim distribuídas, de acordo com a Regional e com a 
participação em programas desenvolvidos na UFG: 
 

VAGAS REGIONAL PROGRAMA 

1 (uma) Catalão graduandos que participaram do PIBIC, PIVIC, PIBITI ou PIVITI e tiveram o 
trabalho final do período 2015/2016 aprovado.  
 

1 (uma) Catalão graduandos que participaram do PIBID ou PROLICEN em 2016 e têm relatório 
aprovado OU graduandos que concluíram o PROBEC ou PROVEC no período 
2015/2016 com apresentação do relatório final. 
 

3 (três) Goiânia graduandos que participaram do PIBIC, PIVIC, PIBITI ou PIVITI e tiveram o 
trabalho final do período 2015/2016 aprovado. 
 

2 (duas) Goiânia graduandos que concluíram o PROBEC ou PROVEC no período 2015/2016 com 
apresentação do relatório final. 
 

1 (uma) Goiânia graduandos que participaram do PET em 2016 e têm relatório aprovado. 
 

1 (uma) Goiânia graduandos que participaram do PIBID em 2016 e têm relatório aprovado. 
 

1 (uma) Goiânia graduandos que participaram do PROLICEN em 2016 e têm relatório aprovado. 
 

2 (duas) Goiás graduandos com trabalho/relatório final aprovado no período 2015/2016 nas 
modalidades de programas de pesquisa: PIBID, PIBIC, PIVIC, PROEXT, PROBEC, 
PROVEC, PET ou PROLICEN. 
 

http://jji-augm.uni.edu.py/


 

1 (uma) Jataí graduandos que participaram do PIBIC, PIVIC, PIBITI ou PIVITI e tiveram o 
trabalho final do período 2015/2016 aprovado. 
 

1 (uma) Jataí graduandos que participaram do PROBEC, PROVEC, PET, PIBID ou PROLICEN 
em 2016 e têm relatório aprovado. 
 

 
 
OBSERVAÇÕES:  

1) Não poderá haver remanejamento de vagas entre as Regionais. 
2) Poderá haver remanejamento de vagas de uma mesma Regional, de acordo com o que segue: 

2.1 Nos casos de Catalão e Jataí, caso não haja candidato aprovado para um bloco de programas, a 
vaga será remanejada para o outro bloco. 

2.2 No caso de Goiânia, caso não haja candidato aprovado para PET, PIBID ou PROLICEN, a vaga será 
remanejada para o programa de maior demanda entre os três. Caso ainda haja vaga, será 
remanejada para o bloco de programas que apresentar maior demanda.  

2.3 No caso de Goiânia, caso não haja candidato aprovado para PIBIC, PIVIC, PIBITI, PIVITI, PROBEC ou 
PROVEC, a vaga será remanejada para o programa ou bloco de programas de maior demanda. 

 
 
3. Dos temas: Os trabalhos necessariamente deverão se adequar a um dos temas relacionados a seguir, sendo 

que somente serão selecionados até 5 (cinco) trabalhos de um mesmo tema. 
 
 

Tema proposto pela Universidad Nacional de Itapúa (UNI) 
1-Investigación sin Frontera para la Integración Científica y Cultural 
 
Temas correspondentes aos Núcleos Disciplinares da AUGM 
2-Biofísica 
3-Ciencia e Ingeniería de Materiales 
4-Donación y Trasplante 
5-Educación para la Integración 
6- Enseñanza de Español y Portugués como L2/LE 
7-Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria 
8-Ingeniería Mecánica y de la Producción 
9-Literatura, Imaginarios, Estética y Cultura 
10-Matemática Aplicada 
11-Productos Naturales Bioactivos y sus Aplicaciones 
12-Química 
13-Tecnologías de la Información y la Comunicación 
14-Sensoramiento Remoto y Meteorología Aplicada 
15-Virología Molecular 
 
Temas correspondentes aos Comitês Acadêmicos da AUGM 
16-Agroalimentario 
17-Aguas 
18-Atención Primaria de la Salud 
19-Ciencias Políticas y Sociales 
20-Desarrollo Regional 
21-Energía 
22-Género 
23-Historia, Regiones y Fronteras 



 

24-Medio Ambiente 
25-Procesos Cooperativos y Asociativos 
26-Salud Animal 
27-Salud Humana 
 
Temas correspondentes às Comissões Permanentes da AUGM 
28-Medios y Comunicación universitaria 
29-Producción Artística y Cultural 
30-Extensión universitaria 
31-Ciencia Tecnología e Innovación 
 
 

 
4. Das modalidades de apresentação: apresentação oral ou em formato de pôster. 
 
OBSERVAÇÕES:  

1) A Comissão Científica da UNI selecionará os trabalhos que serão apresentados oralmente e divulgará 
essa informação no site do evento. Cada pesquisador terá, no máximo, 10 (dez) minutos para a 
apresentação oral. Após as apresentações, haverá debate. Para cada trabalho, só poderá haver um 
autor/expositor. Os trabalhos selecionados para apresentação oral ficam automaticamente excluídos 
para apresentação em formato de pôster. 
 

2) Os trabalhos que não forem selecionados para apresentação oral serão apresentados na modalidade 
de pôster, cujo formato e dimensões estão especificados e disponíveis em : http://jji-
augm.uni.edu.py/wp-content/uploads/2017/03/JJI_AUGM_FORMATO_POSTER_2017.pdf . Poderá ser 
feito download do modelo de pôster em http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/. 

  
 
5. Da data e local do evento: de 18 a 20 de outubro de 2017, na Universidad Nacional de Itapúa (UNI), na 
cidade de Encarnación, Paraguay. 
 
 
6. Do apoio concedido pela UFG: Será concedida bolsa auxílio transporte, alojamento e alimentação no valor 
de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), dependendo  da disponibilidade orçamentária da UFG no 
momento da concessão do benefício. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

a) O estudante selecionado deverá fazer um seguro viagem. 
b) Informações sobre alojamento disponíveis em: 
 http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/encarnacion/alojamientos/ . 
c) Informações sobre alimentação disponíveis em:  
http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/encarnacion/lugaresdondecomer/ . 

 
 
7. Dos requisitos para inscrição: 
 

1) ser estudante de graduação da UFG, matriculado e com frequência no primeiro semestre de 2017, e 
não ter conclusão de curso prevista para o final do primeiro semestre de 2017; 

2) ter participado em 2016, com bom desempenho, de algum dos programas previstos no item 2 deste 
Edital; 

3) não ter participado das Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM em anos anteriores; 

http://jji-augm.uni.edu.py/wp-content/uploads/2017/03/JJI_AUGM_FORMATO_POSTER_2017.pdf
http://jji-augm.uni.edu.py/wp-content/uploads/2017/03/JJI_AUGM_FORMATO_POSTER_2017.pdf
http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/
http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/encarnacion/alojamientos/
http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/encarnacion/lugaresdondecomer/


 

4) não ter mais de 35 anos no momento da realização do evento (pode ser incluído o orientador com 
mais de 35 anos, deixando claro que se trata do orientador); 

5) não possuir título de doutorado. 

 

 
8. Dos documentos necessários para a inscrição: 

 
a) comprovante de matrícula e frequência; 

b) documento de identidade em que conste a data de nascimento; 

c) documento que comprove participação em algum dos programas, conforme o item 2 deste Edital; 

        d) resumo e trabalho completo, em um único arquivo, de acordo com as orientações disponíveis em: 

        http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/ 

 

Observação:  Ao estudante selecionado será solicitado o preenchimento da ficha de inscrição, que deverá ser 
enviada juntamente com o resumo e o trabalho completo, em um único arquivo. 

 

 

 
 
9. Das inscrições: As inscrições deverão ser realizadas até 16 de junho de 2017.  
 
Todas as inscrições deverão ser encaminhadas SOMENTE para o endereço eletrônico: editaiscai@gmail.com. 
Em assunto, colocar: Edital CAI 014 2017 Jornadas Jovens Pesquisadores AUGM. Anexar a documentação 
mencionada no item 8 deste Edital. OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENVIADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS, 
nomeados de “a” a “d”, de acordo com cada um dos subitens do item 8 acima, sob pena de desclassificação. 
 
 
MAIS INFORMAÇÕES: editaiscai@gmail.com ou nas Regionais: 
 
 

Catalão: das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h30, de segunda a sexta-feira, na recepção da 
Direção, Prédio Administrativo. Informações: Fone: (64) 3441-5319, 
crispimacampos@yahoo.com.br. 

Goiânia: das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 15h00, de segunda a sexta-feira, na Coordenadoria de 
Assuntos Internacionais (CAI) – Prédio da Reitoria – Campus Samambaia. Informações: 3521 1165, 
editaiscai@gmail.com.  

Goiás: das 14h00 às 18h00, às terças e quartas-feiras e das 08h00 às 12h00 às quintas-feiras, na 
sala dos professores da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas. Informações: 
3371-2900, regionalgoias.cai.ufg@gmail.com.  

Jataí: das 14h00 às 18h00, às terça-feiras e das 9h00 às 12h00, às quarta-feiras na COGRAD, CAI, 
sala 18, Unidade Jatobá. Profa. Adriana Luize Bocchi. Fone: (16) 99766 – 6780 
cai.rej.ufg@gmail.com.  

 

OBSERVAÇÕES: 
 
1) O candidato que não apresentar os documentos necessários, de acordo com o item 8 deste edital, será 

considerado desclassificado. 

 
2) A CAI/UFG fará a inscrição dos selecionados por meio da página web das Jornadas. 
 

http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/
mailto:editaiscai@gmail.com
mailto:editaiscai@gmail.com
mailto:crispimacampos@yahoo.com.br
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10. Da seleção: A seleção será feita considerando a maior média final obtida pelo estudante, de acordo com os 
critérios estabelecidos abaixo e obedecendo a distribuição mencionada no item 2 deste Edital.  

 
a) Para candidatos às vagas relativas ao PIBIC, PIVIC, PIBITI ou PIVITI: 
 
1) A seleção será feita de acordo a média final obtida pelo estudante, calculada pela avaliação do trabalho final 

e a avaliação da apresentação no Seminário de Iniciação Científica (avaliação referente ao período 
2015/2016). 

2) A seleção estará sob a responsabilidade da coordenação do PIBIC na UFG.  

 
b) Para candidatos às vagas relativas ao PET, PROLICEN ou PIBID: 

1) A seleção será feita de acordo com a média final obtida pelo estudante, a partir da análise técnica e de 
mérito do trabalho completo, que receberá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se a 
relevância do objeto de pesquisa, a bibliografia e os resultados. 

2) A seleção será coordenada pela PROGRAD. 

 
c) Para candidatos às vagas relativas ao PROBEC ou PROVEC: 

1) A seleção será feita de acordo com a média final obtida pelo estudante, a partir da análise técnica e de 
mérito do trabalho completo, que receberá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se a 
relevância do projeto e do impacto na formação do estudante. 

2) A seleção será coordenada pela PROEC. 

 

11. Do cronograma: 
 

Data Atividade 

 

Até 16 de junho de 2017 

Inscrições, para o endereço eletrônico: editaiscai@gmail.com. Em 
assunto, colocar: Edital CAI 014 2017 Jornadas Jovens Pesquisadores 
AUGM. Anexar a documentação mencionada no item 8 deste Edital. 
OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENVIADOS EM ARQUIVOS 
SEPARADOS, nomeados de “a” a “d”, de acordo com cada um dos 
subitens do item 8, sob pena de desclassificação 
 

26 de junho de 2017 Resultado preliminar publicado no site da CAI (www.cai.ufg.br) 

27 de junho de 2017 Prazo para recurso, mediante envio de correio eletrônico para 
editaiscai@gmail.com. Em assunto, colocar: RECURSO Edital CAI 014 
2017 Jornadas Jovens Pesquisadores AUGM. 

30 de junho de 2017 Resultado final no site da CAI (www.cai.ufg.br) 

13 de julho de 2017 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio da ficha de 
inscrição, resumo e trabalho completo em um único arquivo, para o 
correio eletrônico editaiscai@gmail.com, de acordo com os modelos 
disponíveis em: http://jji-augm.uni.edu.py/index.php/descargables/. 

21 de julho de 2017 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio do 
Formulário de Dados Pessoais (ANEXO I) e Declaração de 
Participação (ANEXO II) para o correio eletrônico: 
secretaria.augm.cai.ufg@gmail.com. 

29 de setembro de 2017 Para os estudantes selecionados: Prazo final para envio do 
comprovante de seguro viagem para o correio eletrônico: 

mailto:editaiscai@gmail.com
mailto:editaiscai@gmail.com
mailto:editaiscai@gmail.com
mailto:secretaria.augm.cai.ufg@gmail.com


 

secretaria.augm.cai.ufg@gmail.com. 

 
12. Das disposições finais: 
 

1) Mais informações: Disponíveis em: http://jji-augm.uni.edu.py/ ou para o endereço eletrônico: 
jornadasaugm2017@uni.edu.py. 

2) Casos omissos serão deliberados, conjuntamente, pela CAI, PRPI, PROGRAD e PROEC. 

 
 

 
 

Goiânia, 2 de maio de 2017. 
 
 
 
 
 

Ofir Bergemann de Aguiar 
Coordenadora de Assuntos Internacionais 

mailto:secretaria.augm.cai.ufg@gmail.com
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